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INFORMATIVO ABLA
PRESIDENTE DA ABLAQUARIOFILIA
PARTICIPA DE REUNIÃO DA CAMARA PET
O presidente da Associação Brasileira de
Lojas de Aquariofilia- ABLAquariofilia, participou
da reunião da Câmara Setorial PET no ultimo dia
31 de agosto de 2017. Foi abordada pelo
Presidente a necessidade de finalizar a Análise
de Risco de Importação- ARI de ciprinídeos. Tal
processo está há mais de quatro anos em
tramitação e foi acordado que será encaminhada
uma moção da Câmara ao Ministro do MAPA para
posicionamento com relação a esta demanda.

REUNIÃO COM O ESCRITÓRIO SAMPAIO E ROMÃO
ADVOCACIA
No dia 29 de agosto de 2017, ocorreu reunião do Presidente da
ABLAQUARIOFILIA, Ricardo Dias, com o Dr. Eros Romão para tratar da
ação que será judicializada com relação às cargas de peixes
ornamentais que fica retida nos aeroportos devido ao processo
burocrático estabelecidos pelos órgãos de controle. A
ABLAQUARIOFILIA tem um posicionamento da necessidade de que
todas as normas legais sejam cumpridas, mas com a agilidade que
o setor necessita.

PRESIDENTE DA ABLAQUARIOFILIA SE REUNE COM SECRETÁRIO DE AQUICULTURA E PESCA
O Sr. Ricardo Dias, se reuniu com o Secretário de Aquicultura e Pesca, Sr. Dayvison Franklin no dia 30 de
agosto de 2017. Na ocasião foi cobrado um posicionamento com relação à demora em renovar as licenças
de empresas que comercializam organismos aquáticos vivos no Registro Geral da Atividade Pesqueira- RGP.
Foi comunicado pelo Secretário que tal problema seria sanado através da publicação de portaria com o
modelo de certificado atualizado com as informações do MDIC.

ABLAQUARIOFILIA PARTICIPA DE REUNIÕES NO
CONGRESSO NACIONAL
O presidente da ABLAQUARIOFILIA esteve reunido com o
Deputado Federal Cleber Verde, solicitando o apoio do
Excelentíssimo Deputado para que o setor tenha a devida
atenção e importância do setor público. Além disso, foi
abordada a necessidade de que na nova estrutura do
Ministério contemple nossa área de atuação.
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